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Sluikstorten in Lier?
Maximaal 30 uur
gemeenschapsdienst

€

€

€

Boete van
300 euro

In Lier pakken we sluikstorters hard aan!
In onze stad vinden we sluikstort in straatvuilbakken, glasbollen, parkings en zelfs in natuurgebieden. Het is een bij uitstek
asociaal misdrijf: sluikstorten vervuilt onze leefomgeving, is een gevaar voor de volksgezondheid en trekt ongedierte aan.
Sluikstorters wentelen heel bewust de kost van hun afval af op de rest van de samenleving.
Politie, gemeenschapswachten, handhaving, ons ‘Proper Lier’-team, IVAREM, OVAM … Allemaal sporen ze mee sluikstorters op.
En met succes. Vorig jaar werden in Lier maar liefst 315 boetes uitgeschreven voor sluikstort, een record. Maar toch blijft die kleine
minderheid hardnekkig afval dumpen. Blijkbaar vinden ze het risico om gepakt en gesanctioneerd te worden nog altijd aanvaardbaar.

Verdubbeling minimumboete
Daarom geven we vandaag een krachtig signaal: de huidige minimumboete van 150 euro wordt verdubbeld tot 300 euro. Daarbovenop
blijven we de opruimkosten van het afval (minimaal 125 euro) volledig doorrekenen. Wie in Lier gaat sluikstorten, mag zich dus
aan een gepeperde factuur van minstens 425 euro verwachten als we hen klissen. Daarmee wordt Lier meteen één van de strengste
gemeenten van het land qua sluikstortbestraffing.

Gemeenschapsdienst als alternatief
De zware boetes zijn niet bedoeld om de stadskas te vullen, noch om mensen in
armoede te duwen. We willen de sluikstorters vooral afschrikken en confronteren
met de gevolgen van hun daden. Daarom bieden we automatisch een alternatief voor
de boete: op eigen vraag kan de overtreder een gemeenschapsdienst van maximaal 30
uur worden opgelegd. De opruimkost komt ook daar nog bovenop. Dat zal in de eerste
plaats gebeuren binnen Team Proper Lier, zodat de overtreders door mee te draaien bij
de schoonmaak beseffen wat ze aanrichten.

Rik Verwaest
Burgemeester

Charlotte Swagten
Gemeenteraadslid
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Bouwpauze
Op de gemeenteraad van 28 maart 2022 legde het schepencollege een voorstel tot bouwpauze op tafel. Met dat voorstel
willen ze de groene ruimtes in de stad vrijwaren in aanloop naar het nieuw ruimtelijk beleidsplan.
Het gaat over een bouwpauze voor ontwikkelingen van meergezinswoningen op de zogenaamde ‘greenfields’ (groene, onverharde ruimte). “Ontharding, waterhuishouding en koele plekken in de stad zijn allemaal zaken waar we ons in de toekomst
meer bewust van moeten zijn”, zegt fractievoorzitter Dirk Frans. “We moeten goed nadenken wat we willen doen met de
groene ruimte in de stad.”

Deadline 2025
Burgemeester Rik Verwaest is het daarmee eens: “Lier groeit. Logisch voor een stad waar het zo fijn is om te wonen. Maar het
gaat té snel, met bijna alleen hoogbouw. Daarom een bouwpauze. Tot 1 januari
2025 vergunnen we geen nieuwe meergezinswoningen op groene ruimtes. Het is
nu tijd om een duidelijke visie te ontwikkelen over wat daarmee moet gebeuren,
en daarvoor dient het nieuwe beleidsplan.”
Aanvragen die al werden goedgekeurd, kunnen wel nog uitgevoerd worden.
Ontwikkelingsprojecten die voor minder dan 50 procent uit meergezinswoningen
bestaan én een maatschappelijke meerwaarde hebben, vallen niet onder de bouwpauze. Ook eengezinswoningen en projecten op verharde grond zijn nog mogelijk.

Dirk Frans
An-Sofie Van den Broeck
Fractievoorzitter Voorzitter gemeenteraad

De schup in de grond
Aan het begin van de legislatuur beloofden we dat de schup op
vele plaatsen eindelijk de grond zou ingaan. En zo geschiedde.
De Ros Beiaardstraat, Pastoriestraat en Hofstraat steken al in
een nieuw kleedje en er volgen er nog. De Berlarij, Sterrenstraat, Komeetstraat, Maanstraat, Schollebeekstraat, Fortweg,
Rijenweg en Veemarkt – Zaat staan als volgende op de planning.
Ook de nieuwe wegen die nodig zijn voor het ontwikkelen van de
Hoge velden, kunnen binnenkort starten.

Aandacht voor de zwakke weggebruiker
We hebben het Vlaams Gewest meegekregen in onze ambitie om
mee de wegen aan te pakken. Samen vernieuwden we onder
andere de fietspaden op de Mechelsesteenweg. Aan het begin
van de zomervakantie starten zij met het herasfalteren van de rijbaan op de Ring. Ook voor de fietspaden op de
Aarschotsesteenweg is er eindelijk licht aan het einde van de
tunnel: terwijl de nutswerken worden uitgevoerd, werd ook de
omgevingsvergunningsaanvraag voor de fietspaden en de middenberm ingediend.
Los van die grote werven, blijven we inzetten op het verbeteren
van het comfort voor alle weggebruikers door herasfalteringen
en het vernieuwen van voetpaden. Daarbovenop zullen dit jaar
ook een aantal grotere kasseistroken hersteld worden.
Onze schup wordt dus nog lang niet opgeborgen!
lier@n-va.be

Bert Wollants
Schepen van Mobiliteit
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Elke zomer extra terrassen
in Lier
Door het grote succes en de vele positieve reacties op de uitgebreide
terrassen de afgelopen twee jaar, besliste het schepencollege om de
horeca ook de komende zomers de kans te bieden om extra terrasruimte
aan te vragen.
“We komen niet enkel tegemoet aan de vragen van de Lierenaar zelf,
maar geven hiermee ook de Lierse horeca een duwtje in de rug na de
afgelopen coronajaren”, zegt schepen Ilse Lambrechts, bevoegd voor
Lokale Economie en Toerisme.

Ilse Lambrechts
Schepen van Lokale Economie

N-VA Lier-Koningshooikt werkt verder aan een warme stad!

Annemie Goris
Schepen

Marc De Keulenaer
Gemeenteraadslid

Heb je een oprit of garage en mogen thuisverplegers en mantelzorgers daar even parkeren wanneer ze een buur komen helpen?
Vraag dan zeker een sticker aan om je steentje bij te dragen aan
het ‘zorgparkeren’ in onze stad.

Met ‘de Grote Fietsknip’ binden de stad en Fietspunt samen de
strijd aan tegen de ‘weesfietsen’ die onze stad ontsieren. Fietsen
die niet rijklaar zijn, worden gelabeld. Zijn ze na enkele weken
niet hersteld of weg? Dan gaan ze naar het stadsmagazijn.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet
het licht op groen voor de verdere restauratie van de SintGummaruskerk. De restauratiewerken zullen nog dit jaar starten.

In maart nam de stad deel aan de ‘Week van de Anderstalige Klant’.
In die samenwerking met enkele Lierse handelaars konden anderstalige nieuwkomers hun Nederlands oefenen aan de hand van een
oefenparcours waarin ze, in het Nederlands, aankopen konden doen.

www.n-va.be/lier

Rode recepten maken rode cijfers
Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering
zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien
hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie

“Zonder de federale overheid
als kredietwaardige buffer was
het Waals Gewest bankroet.
Dat is een trieste balans na
41 jaar Waalse gewestvorming,
waarvan er 35 onder de

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke

verantwoordelijkheid van een

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer

PS-regeringsleider vielen.”

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.
De Morgen, 28/05/2022

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze
welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan
het werk. En dat werk moet lonen.
De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA
gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro
netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:
wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die
handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken
we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van
een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen.

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

